
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 85 din 30.12.2019 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean 
 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere prevederile art. 44 și 57 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și prevederile art. 491 alin. (1) din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. 566 din 31.01.2020 a Instituției Prefectului Județului Neamț, înregistrată la 

Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 774 din 05.02.2020, prin care se arată că se impune 

modificarea Hotărârii nr. 85 din 30.12.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020, în 

sensul includerii în dispozitivul hotărârii a prevederii de majorare cu procentul de 4,6% 

corespunzător ratei de inflație pe anul 2018 a nivelului impozitelor și taxelor locale din anul 2019 

pentru anul 2020, în condițiile în care nivelul acestora din Anexa nr. 1 la hotărâre, Tabloul valorilor 

impozabile a impozitelor și taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum și amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2020, cuprinde valorile majorate și este în neconcordanță cu dispozitivul 

hotărârii; 

- Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2019 al Institutului Național de Statistică publicat pe 

site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

https://www.mlpda.ro/userfiles/Rata_inflatiei_2018.pdf 

- Hotărârea nr. 85 din 30.12.2019 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean; 

Analizând referatul de aprobare nr. 785 din 05.02.2020 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, raportul de specialitate nr. 808 din 06.02.2020 al secretarului general și raportul 

nr. 9102 din 06.12.2019 al consilierului cu atribuții de stabilire a impozitelor și taxelor locale din 

aparatul de specialitate al primarului, care susțin modificarea Hotărârea nr. 85 din 30.12.2019 în 

sensul completării dispozitivului hotărârii; 

Având în vedere ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 87 alin. (3) 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), ale  art. 

139 alin. (3) lit. c) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Art. 1 din Hotărârea nr. 85 din 31.12.2019 a Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 

2020, se modifică, se completează și va avea următorul text: 

https://www.mlpda.ro/userfiles/Rata_inflatiei_2018.pdf


“Art. 1 - (1) Impozitele şi taxele locale şi taxele speciale, pentru anul 2020, se stabilesc 

potrivit prezentei hotărâri. 

(2) Nivelul impozitelor și taxelor locale din anul 2019 se majorează pentru anul 2020 cu 

procentul de 4,6% corespunzător ratei de inflație pe anul 2018, conform prevederilor art. 491 

din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Tabloul valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, altor taxe asimilate acestora 

precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020, este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre.” 

Art. 2 – Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondenţă, din aparatul  de specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul general al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri 

prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Olariu Ion 

 

 

 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                    Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 

 

 

Nr. 12 din 18.02.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 18.02.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

  

 

 

 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



